
 

ESCOLA VICENTINA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS 

 

LISTA DE MATERIAL - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO 

 

 

 

LIVROS:  
 

- FTD SE 6º ANO 

- Diálogo Inter-Religioso 6º ano 

- CJ Evolution 21 – Level 1 – EFAF – Take Off (OL) 

A compra dos livros didáticos será realizada através do e-commerce da Editora 

FTD.  

Será enviado por e-mail um folder com as orientações para compra. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MATERIAL INDIVIDUAL 

 
Português:                01 caderno de linguagem, 96 folhas - grande - brochura 

Produção de Texto: 01 caderno de linguagem, 40 folhas - pequeno - brochura 

Matemática:        01 caderno de linguagem, 50 folhas - pequeno - brochura 

        01 bloco para rascunho 

        01 transferidor, compasso, jogo de esquadros, régua 30cm 

História:       01 caderno de linguagem, 96 folhas - grande - brochura 

Geografia:        01 caderno de linguagem, 50 folhas - grande - brochura 

Ciências:        01 caderno de linguagem, 50 folhas - grande - brochura 

        01 pasta vermelha com grampo para arquivar folhas 

Inglês:        01 caderno de linguagem, 60 folhas - pequeno - brochura 

Ens. Religioso:       01 caderno de linguagem, 40 folhas - pequeno - brochura 

Filosofia:        01 caderno de linguagem, 40 folhas - pequeno - brochura 

 

Início das aulas com os estudantes: 07/02/2022 

Horário: Manhã: 7h15 às 12h  

Observação: Verificar no site da escola (a partir do dia 04/02/2022), o QUADRO DE HORÁRIOS, onde 

consta o dia e os horários das aulas.  

Portanto, não é necessário trazer todo o material, somente o material das aulas do dia. 

 

Arte: Material básico de uso individual (deve ser colocado o nome) que ficará guardado na sala de arte  

01 pasta polionda vermelha de 6cm 

 01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

 01 estojo de canetinhas hidrocor 

 01 tubo de cola líquida 

 01 tesoura sem ponta 

 01 borracha macia 

 01 pincel para tinta, chato e largo, nº 05 

 01 régua de 30cm 

 01 pacote de papel Canson branco com 40 folhas 

01 bloco criativo para uso escolar (de preferência da marca Romitec) 

 

 

- 01 estojo simples                            - 01 caneta azul  

- 01 lápis de escrever                        - 01 caneta preta 

- 01 apontador com depósito            - 01 régua  

- 01 tesoura sem ponta                      - 01 borracha   

- 01 tubo de cola pequeno                 - 01 caixa de lápis de cor 

 
ORIENTAÇÕES PRÁTICAS 

 
• O material deve ser simples; 

• Não são permitidas mochilas de outras escolas;  

• Colar etiquetas nos cadernos e livros com: nome do estudante, ano e turma; 

• O uniforme deverá ter o nome do estudante bordado obrigatoriamente, para evitar trocas e perdas. 

MATERIAL COMUM ÀS DISCIPLINAS (deverá permanecer na mochila) 

E-COMMERCE 

 

http://ftdcomvoce.com.br/ 
 

Código Escola    

FTD22PRVPL 


